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ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพล + FA 
ครั้งที ่8 ประจำปีงบประมาณ 2565 

ณ  ห้องประชุมภูโอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
วันที่  6  กันยายน  2565 

ผู้มาประชุม 
1. นายวิชิต  รุ่งพุทธิกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล   
2. นายวรพล เพียรจิตเลิศขจร  (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
3. นางสาวปานจิตร  หมอกชัย  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวสุรางค์  อภัยฤทธิรงค์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
5. นางสาวอภัสศร  ฟองอ่อน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
6. นางพนิดา  มากนุษย์   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

7. นางสาวณัชกานต์  อินต๊ะรินทร์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู    
8. นางพลจุรี  เปาะศิริ   หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
9. นางสาวภาลินี  ตอพล   หัวหน้างานผู้ป่วยใน 
10. นางมลิสา  บ่วงรักษ์   หัวหน้างานผู้ป่วยนอก 
11. นางสาวอุมาริน  สวัสดิ์นะที  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสขุภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 

12. นางสาวนภัสกร  ศิริกริชสีมา  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
13. นางสมเกตน์  เนตรแสงศรี  หัวหน้าคลินิกโรคเรื้อรัง  
14. นายกิตติศักดิ์   ติณจินดา   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัย 
15. นางสาวน้ำฝน   พลรัตน์   หัวหน้างานห้องคลอด 
16. นางสาวลำเพย  ไทยภักดี   หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
17. นางพิมพ์อุมา  ภู่เทศ   หัวหน้างานประกันสุขภาพ 
18. นางสาวศจีวรรณ  ทิพย์รักษ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน  
19. นางสาววิภาวดี  ตื้นชัยภูมิ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
20. นางสาวสุภาณี   แสดงคุณ  เจ้าพนักงานธุรการ 

 

ผู้ไม่มาร่วมประชุม  
- 

   
เริ่มประชุมเวลา  13.30น.  
 เมื่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภักดีชุมพล มาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม
และดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ขอแสดงความยินดีกับคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด ได้แก่ 1. คุณศจีวรรณ 2. คุณอนัน 3. คุณสายใจ 4.

คุณพลจุรี 
2. การขอจ้างเจ้าหน้าที่ทดแทนและขอจ้างเพ่ิม โดยมีดังนี้ 

2.1   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 2 อัตรา จังหวัดอนุมัติให้จ้างทดแทนได้ 
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2.2   ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา จังหวัดอนุมัติให้จ้างเพ่ิมได้ 
2.3   ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา จังหวัดอนุมัติให้จ้างทดแทนได้ 
2.4   ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา จังหวัดอนุมัติให้จ้างเพ่ิมได้ 
2.5   ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา จังหวัดไม่อนุมัติ 
รอบหน้าให้ทำหนังสือขอจ้างนักวิชาการสาธารณสุขเพ่ิมเข้าไป แต่ให้มาทำงานด้าน IT   

3. แจ้งจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  การพัฒนาระบบ  EMS (Environmental Management 
System) ซึ่งตัวชี้วัดการประเมินมี 5 ตัวได้แก่ 1.ตัวชี้วัดของฝ่าย 2.ตัวชี้วัดด้านงานคุณภาพ 3.ตัวชี้วัดด้านการ
รักษาโควิด 4.ตัวชี้วัดด้านผลงานวิชาการ 5. หัวหน้าประเมิน  ซึ่งจะเปลี่ยนตัวชี้วัดที่ 3 เป็นงานคุณภาพ HA 
แทนกับการพัฒนาระบบ EMS เรื ่องของงานพัฒนาคุณภาพ การประเมินดูจากการเข้าประชุมของแต่ละ
หน่วยงาน ให้เลขาทีมเป็นผู ้ประเมิน ส่วนทีม HR  จะดูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ
โรงพยาบาลและการส่งรายงานประชุมภายในฝ่ายอย่างน้อยเด ือนละ 2 คร ั ้ง ส ่งเข ้าในไลน์คณะ
กรรมการบริหาร  ส่วนเรื่องการพัฒนาระบบ EMS รอบหน้าเมษายน ให้ส่งเป็นสไลด์นำเสนอการพัฒนาของ
ฝ่ายงานตนเองและ EMS Modern Smart Service  ให้ส่งเป็นสไลด์มาให้ดูเกี่ยวกับระบบความทันสมัย และ
การพัฒนาระบบ TV คิวเพ่ือประชาสัมพันธ์ทีห่น้าฝ่ายของตนเอง ส่วนฝ่าย/งานไหนที่ไม่มีการปรับปรุงฝ่ายให้
ส่งประกวดเป็น Bright  sport  กลุ่มงานที่มีการสร้างและปรับปรุงใหม่ได้แก่  

4. แจ้งแผนพัฒนาของเขตสุขภาพท่ี 9 จากคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(5 Big Rocks) ดังนี้ 
1.1 จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ เช่น Covid 19 
1.2  การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ (NCD cluster) เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
1.3  ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งท่ีบ้าน/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเอง (Elderly Care) 
1.4  การเงินการคลังสุขภาพเข้มแข็ง เพียงพอ เป็นธรรมทั่วถึง (Healthcare Finance) 
1.5 การปฏิรูปเขตสุขภาพ การโอนย้าย รพ.สต. 

5. แจ้งจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  แจ้งการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็มกระตุ้นในกลุ่มนักเรียน และเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก และโรคฝีดาษลิงซึ่งพบในไทยรายที่ 7 แล้ว 

6. แจ้งการดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ขอเชิญชวนให้สมัครกันเยอะๆ 

 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - 
 

วาระที่ 4  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
1. กลุ่มการพยาบาล 

1.1  แจ้งการจัดงานวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน 14 เตียง ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565  
1.2 แจ้งจากงานคลินิกโรคเรื้อรัง ขอนัดประชุมพรุ่งนี้เวลา 13.30 น. 
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2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- 

3.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 - 
4.กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
 4.1 แจ้ง เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ ่สามารถไปฉีดได้ภายในวันที่ 30 กันยายนนี้  

4.2 แจ้งหน้าที่ท่านใดที่ภูมิยังไม่ข้ึน สามารถไปฉีดกระตุ้นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ได้ระหว่างวันที่ 12-19 
กันยายนนี้ 

4.3 แจ้งจากงานอาชีวอนามัยเรื่องจะดำเนินการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ได้แก่ การทดสอบการได้ยิน การทดสอบการ
มองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด และตรวจสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

4.4 แจ้งเกี่ยวกับการสมัครวิ่งในวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565  

5. กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 - 
6.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

 6.1 เลขาทีม HR   ขอนำเสนอร้านทำป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ มีทั้งหมด 3 ร้าน สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบ เป็นร้าน
ป้ายดีไซน์ อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ  
 6.2 แจ้งเรื่องงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิขอขยายโครงการไปอีก 60 วัน  
 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 ขอนัดประชุม คปสอ.ในวันที่ 14 กันยายน 2565  
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.35 น. 

                                                    
 

   (นางสาวปานจิตร  หมอกชัย)  
                                ผู้บันทึกรายงานการประชุม    

 
 
 

   (นายวิชิตรุ่งพุทธิกุล) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 






